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إملقدمة 

الحمد هلل رب العالمين أمر بالعدل، والصالة والسالم عمى خير خمق اهلل أجمعين 
: ، وعمى آلو وصحبو أجمعين، وبعدمحمد رسول رب العالمين 

ال يرتب أثره إال إذا نفذ - عمى أىميتو–فإن صدور الحكم من المحكمة المختصة 
عمى أرض الواقع، وقد كانت األحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الفمسطينية تنفذ 
منذ فترة طويمة لدى المحاكم النظامية، وكان لذلك آثار سمبية عمى القضاء الشرعي 
طالة أمد اإلجراءات  وعمى مصمحة المواطنين، من زعزعة الثقة بالمحاكم الشرعية وا 

. م2016عمى المواطنين، إلى أن صدر قانون التنفيذ الشرعي الفمسطيني عام 
وقد كان صدور مثل ىذا القانون حممًا قد تحقق، وكان في صدوره أمل لتعزيز 

... المحاكم الشرعية وترسيخ مكانتيا في نفوس المواطنين
 

ننا وقيامًا بواجب المسؤولية قمنا بإعداد ىذا الدليل عونًا لنا ولزمالئنا في محاكم  وا 
: التنفيذ الشرعية، وقد شمل ىذا الدليل عمى المواضيع اآلتية

. القوانين المنظمة لمتنفيذ الشرعي: أوالً 
. قواعد ومبادئ أساسية في التنفيذ: ثانياً 

. إجراءات التنفيذ: ثالثاً 
.  في محاكم التنفيذ الشرعية التنفيذرسوم: رابعاً 
. نماذج مقترحة لعمل محاكم التنفيذ الشرعية:خامساً 

 
ىذا ما وفقنا اهلل إليو، وىو جيد بشري يعتريو النقص والخطأ؛ فإن كان خيرًا فبتوفيق 
ن كان غير ذلك فمن أنفسنا وبسبب ضعفنا، ورحم اهلل من أىدى إلينا  من اهلل، وا 

 .عيوبنا
. واهلل من وراء القصد
 المعدان لمدليل
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: أ ووًال 

 إلقوإنني إملنظمة للتنفيذ إلرشعي
 

 ،وتطبق 2016لمعام  (17)دائرة التنفيذ الشرعي أنشأت بناء عمى القرار بقانون رقم 
: القوانين اآلتية

، 2016لمعام  (17)قانون التنفيذ الشرعي الصادر بموجب القرار بقانون  رقم -  1
. م30/10/2016والنافذ المفعول اعتبارًا من تاريخ 

 
 من قانون التنفيذ الشرعي، تطبق أحكام قانون التنفيذ رقم 18عماًل بأحكام المادة - 2

م، وذلك في غير الحاالت المنصوص عمييا في قانون التنفيذ 2005 لسنة 23
. الشرعي
 

 من قانون التنفيذ الشرعي فإنو يعمل بقانون 17 والمادة 11عماًل بأحكام المادة - 3
جراءات التقاضي واإلثبات  أصول المحاكمات الشرعية النافذ فيما يتعمق بالتبميغات وا 

. والفصل في الخصومات
 

تطبق دائرة التنفيذ نظام الرسوم المعمول بو في المحاكم الشرعية فيما يتعمق - 4
. بالرسوم التنفيذية
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:  نياًال 

  إلتنفيذقوإعد ومبادئ أ ساس ية يف
 

. يكون قاضي التنفيذ مشرفًا عمى تنفيذ السندات التنفيذية بكافة أنواعيا- 1
 

: المحامون المسموح ليم بالترافع والعمل أمام دوائر التنفيذ الشرعي ىم- 2
. المحامون الشرعيون المسددون لمرسم السنوي بوكالة منظمة من قبميم/ أ
. بموجب وكالة رسمية_ قانون المحامين الشرعيين_ من يسمح ليم القانون / ب

 

وكالة المحامي الشرعي ال تخولو القبض، ولذلك تصدر الشيكات بأسماء - 3
المستفيدين منيا فقط، إال لمن كان يحمل وكالة مسجمة حسب األصول لدى المحكمة 

. المختصة تتضمن توكيل المحامي بالقبض
 

أتعاب المحاماة المحكوم بيا لصالح محامي المحكوم لو تدفع لممحامي المحكوم - 4
. لو منفصمة عن المبمغ المحكوم بو لصالح المحكوم لو

 

. إبطال التخارج يدخل تنفيذه ضمن اختصاص محكمة التنفيذ الشرعية- 5
 

قاضي التنفيذ يعتبر قاضي إجراءات وليس قاضي موضوع، ولذلك فيو ينفذ - 6
. السند التنفيذي دون أن يعدل فيو

 

وتشمل األحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية في الداخل _ األحكام األجنبية - 7
ال تقبل التنفيذ إال بعد أن يتم إكساؤىا بالصفة التنفيذية برفع _ م1948المحتل عام 

دعوى بيذا الخصوص لدى المحكمة االبتدائية الشرعية التي يقيم المحكوم عميو 
ضمن صالحيتيا، أو التي تقع أمالكو ضمن صالحيتيا ويرغب المحكوم لو في تنفيذ 

. الحكم فييا
 الذي جرى عميو العمل لدى محكمة االستئناف النظامية أن األحكام :مالحظة

والمستندات الصادرة عن محكمة القدس الشرعية التابعة لمممكة األردنية الياشمية تنفذ 
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دون الحاجة إلى مثل ىذا اإلجراء، وتعامل معاممة األحكام الصادرة عن المحاكم 
. الوطنية

 

استرداد أمر الحبس ال يتم إال بعد تقديم كفالة بقيمة أمر الحبس يقتنع بيا قاضي - 8
. التنفيذ

 

ال يتم الحبس إال بناء عمى طمب صاحب الحق، وكذلك كل إجراء من إجراءات - 9
. التنفيذ

 

 :االعتراض واالستشكال- 10
 ىو إعالن المطموب التنفيذ منو عدم قدرتو عمى تنفيذ المحكوم بو بالكيفية :االعتراض

المرسومة لو؛ كأن يأتي المحكوم عميو ويقول بأن مقدار القسط ال يستطيع دفعو 
. مثاًل، فيو مقر بوجوب التنفيذ؛ لكنو يعترض عمى طريقة التنفيذ فقط

 

 2005 من قانون التنفيذ لسنة 58 فيو كما عرفتو المادة :أما االستشكال
اإلشكاالت المتعمقة بالتنفيذ ذاتو دون الدخول في أساس الشيء المنفذ عميو، ويفصل )

فييا قاضي التنفيذ بموجب نص في القانون، ويترتب عمى الفصل فييا أن يصبح 
. (التنفيذ جائزًا أو غير جائز، صحيحًا أو باطالً 

. وبعد الحكم الصادر في موضوع االستشكال تبدأ إجراءات التنفيذ
أن يزعم الشخص الذي تبمغ اإلخبار أو اإلخطار أنو ليس الشخص : ومثال ذلك

. المحكوم عميو
 

( 58)إن كانت أسباب االستشكال غير الواردة في نصوص القانون وفق المادة - 11
ن كانت األسباب من ضمن ىذه األسباب 2005من قانون التنفيذ لمعام   ترد، وا 

المنصوص عمييا يقبل ويعطى موعدًا ويبمغ، وتتبع اإلجراءات المنصوص عمييا في 
 .المادة المذكورة
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قرار التنفيذ ال بد أن يصدر خالل شيرين من تاريخ تقديم الدعوى التنفيذية - 12
ال يعتبر الحكم في حكم المنعدم . كحد أعمى؛ وا 

 

بإمكان القاضي أن يشترط كفالة شخصية أو كفالة مالية حسب ما يراه مناسبًا - 13
. ومحققًا لمعدالة بما يضمن إيصال الحق المحكوم بو لممحكوم لو

في حال تنفيذ حكم أجنبي تم إكساؤه من المحكمة االبتدائية، ويتعمق بحضانة - 14
بضمان بقاء الصغير في الوطن _ مع التنفيذ_ الصغير يجب إصدار قرار مواٍز 

وعدم تيريبو إلى الخارج، وذلك كتقديم كفالة مالية أو شخصية أو أٍي من الضمانات 
. التي يراىا قاضي التنفيذ مناسبة

 

_ التي لم تكتسب الدرجة القطعية_ قبل تنفيذ حكم النفقة أو األحكام المعجمة - 15
ال بد أن تشرح المحكمة المصدرة لو أن صورة الحكم ىذه لتقديميا لدائرة التنفيذ، 
وتقوم بالتأشير عمى سجل األحكام بحصول ىذا اإلجراء، وىذا ال يمنع المحكوم لو 
من الحصول عمى أصل الحكم بعد أن يصبح مكتسبًا لمدرجة القطعية عمى أن يشار 

. عميو بأنو سبق استخراج صورة عنو لمتنفيذ
. وذلك حتى ال يتم صورة نسخة أخرى من الحكم وتنفذ مرة أخرى مما يربك العمل

 

تنظم وترسل  (كف الطمب )جميع أوامر الحبس واإلفراج واسترداد أمر الحبس- 16
بكتاب موقع من رئيس التنفيذ إلى مدير الشرطة في منطقة االختصاص التابعة 

. لمحكمة التنفيذ
 

قضايا المشاىدة واالستضافة التي ال يحدد قاضي الموضوع في حكمو مكان - 17
وزمان تنفيذىا يحدد كيفية تنفيذىا قاضي التنفيذ ويرسل بذلك كتابًا موجيًا لمشرطة 

. المختصة من أجل التنفيذ
 

قرار الحجز عمى جزء من راتب الموظف الحكومي الصادر عن قاضي التنفيذ - 18
يرسل إلى سماحة قاضي القضاة المحترم، ويقوم سماحتو بإرسالو لمجية المعنية 

. لتنفيذ قرار قاضي التنفيذ
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إذا أصدر قاضي الموضوع قرارًا معجل التنفيذ في دعاوى الحضانة أو الضم - 19
أو المشاىدة مكفواًل بضمانات كافية؛ فيجب تنفيذه فورًا، وال ينتظر صدور قرار نيائي 

 من قانون أصول 97من المادة  (د)في الدعوى، وذلك عماًل بأحكام الفقرة 
. المحاكمات الشرعية

 

لممحكوم عميو في جميع األحوال حق الرجوع عمى المحكوم لو أو كفيمو بالمبمغ - 20
الذي ألزمتو بدفعو المحكمة بصفة معجمة إذا كان الحكم النيائي مغايرًا أو مخالفًا لما 
تم التنفيذ عميو إذا ثبت أن المحكوم لو غير محق في دعواه مضافًا إليو الرسوم 

 من قانون أصول 97من المادة  (ب)والمصاريف، وذلك عماًل بأحكام الفقرة 
. المحاكمات الشرعية

 

عند إجراء الحجز يجب العمل بمضمون المواد المتعمقة بذلك من قانون التنفيذ - 21
 من 70 والموجودة ضمن فصل خاص بالحجز بداية من المادة 2005 لسنة 23رقم 

. القانون المذكور
 

المقصود بالسنة المنصوص عمييا في مواد قانون التنفيذ الشرعي السنة - 22
. الشمسية، وىي اثنا عشر شيرًا تبدأ من تاريخ اإلجراء
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:  للاًال 

 إ جرإءإت إلتنفيذ
 

_ المحكوم لو أو المحكوم عميو، وغالبًا يكون المحكوم لو_ يتقدم المعني بالتنفيذ :أوالًال 
 من قانون 1الفقرة/10وذلك عماًل بأحكام المادة  _ 1إلى دائرة التنفيذ بطمب خطي

، ويكون ىذا الطمب موجيًا لرئيس التنفيذ، ويذكر فيو اسم المحكوم _التنفيذ الشرعي
لو ومحل إقامتو ورقم ىويتو، واسم المحكوم عميو ومحل إقامتو ورقم ىويتو، كما يذكر 
مضمون السند التنفيذي، ويطمب في طمبو تنفيذ السند التنفيذي، مرفقًا بالطمب السند 

. التنفيذي المراد تنفيذه
 

: والسند التنفيذي يشمل
. األحكام القضائية القطعية/1
. القرارات اإلدارية المعجمة/2

. أحكام النفقات ولو لم تكتسب الدرجة القطعية/3
. االتفاقيات المتضمنة حقًا ألحد الزوجين عمى اآلخر/4

. عمى أن تكون صادرة عن المحاكم الشرعية، أو مصادقًا عمييا من المحاكم الشرعية
 2.األحكام األجنبية المصدقة وفق األصول/5

. ومعظم السندات التنفيذية الشرعية عبارة عن إعالمات أحكام
 

 بمضمون 3 بعد أن يحول الطمب من رئيس التنفيذ؛ ينظم مأمور التنفيذ محضراً : انياًال 
الطمب المقدم، ثم يحولو إلى المحاسب الستيفاء الرسم القانوني، ويقوم بعد استيفاء 
الرسم القانوني بتأسيس الدعوى بإعطائيا الرقم المناسب في سجل األساس، ويدون 

اسم كل من المحكوم لو والمحكوم عميو ومحل إقامة كل منيما : في سجل األساس
                                                           

.  انظر نماذج الطمب المرفقة بالدليل  1
يتم إكساء األحكام األجنبية الصيغة التنفيذية بدعوى يتم الفصل فييا لدى المحكمة الشرعية   2

.   من قانون التنفيذ الشرعي12االبتدائية،وانظر المادة 
.  انظر نموذج المحضر المرفق 3
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، ومضمون السند التنفيذي، والمحكمة المصدرة _إن أمكن_ورقم ىويتو، ورقم ىاتفو 
. لو ورقمو وتاريخو، ويقوم بإعداد ممف لمقضية التنفيذية

 

:  ينظم مأمور التنفيذ ورقة التبميغ، وىي عبارة عن: ال اًال 
 4 .إذا كان الطمب التنفيذ لحكم قضائي: ورقة إخبار / 1

إذا كان الطمب التنفيذ لسند يتعمق بحقوق مالية وليس قرارًا صادرًا : ورقة إخطار / 2
 5 .عن المحكمة

وتتضمن ورقة التبميغ أن عمى المطموب التنفيذ عميو تنفيذ مضمون السند التنفيذي 
ال فإن دائرة التنفيذ ستقوم بإجراءات التنفيذ  خالل سبعة أيام من تاريخ التبميغ؛ وا 

. حسب القانون
 6 .ويرفق بورقة التبميغ صورة ضوئية عن السند التنفيذي المراد تنفيذه

 

قد يحضر خالل السبعة أيام من تاريخ تبميغو ويستعد :  بعد تبميغ المحكوم عميو:رااباًال 
. لتنفيذ السند التنفيذي، وقد ال يحضر

 

: قد يقوم بفعل أحد األمور اآلتية:  إذا حضر المحكوم عميو:الحالة األولى
أن يستعد لتنفيذ مضمون السند التنفيذي كما ىو، وىنا يقبل منو ذلك ويستوفى -   1

. منو ما استعد لتنفيذه، وتنتيي بذلك الدعوى عند ىذا الحد
ويمكن تجديدىا أو طمب التنفيذ من جديد في الدعاوى التي من طبيعتيا االستمرار 

. في تنفيذىا كأحكام النفقات الشيرية وأحكام المشاىدة 
 

أن يعرض تسوية، وىنا ال تقبل منو التسوية في أمور النفقات، وال تقبل في غير - 2
النفقات إال إذا قدم ربع المحكوم بو مقدمًا قبل عرض التسوية عمى المحكوم لو، وفق 

.  من قانون التنفيذ الشرعي13أحكام المادة 
                                                           

.  انظر نموذج ورقة اإلخبار المرفق 4
.  انظر نموذج ورقة اإلخطار المرفق 5
.  من قانون التنفيذ الشرعي11 انظر المادة  6



9 

 

 

:  إذا لم يحضر المحكوم عميو:الحالة ال انية
إذا كان المحكوم عميو موظفًا حكوميًا؛ وطمب المحكوم لو التنفيذ عمى راتبو؛  - 1

يصدر قاضي التنفيذ قرارًا بالحجز عمى راتب المحكوم عميو بما ال يزيد عن ربع 
، ويرسل قراره لسماحة قاضي القضاة المحترم ليقوم بإرسالو إلى الجية 7دخمو

. المختصة
 

ال يجوز الحكم بحبس الموظف الحكومي بأي حال من األحوال عماًل بأحكام - 2
.  من قانون التنفيذ الشرعي14المادة 

 

إذا كان المحكوم عميو ليس موظفًا حكوميًا؛ وكان موظفًا لدى شركة من - 3
الشركات، وطمب المحكوم لو التنفيذ عمى راتبو؛  تقوم محكمة التنفيذ بمخاطبة الجية 
المسؤولة عن تسميمو راتبو لمحجز عمى راتب المحكوم عميو بما ال يزيد عن ربع 

. دخمو
 

إذا كان المحكوم عميو ليس موظفًا حكوميًا؛ وال موظفًا لدى شركة من الشركات، - 4
وطمب المحكوم لو التنفيذ عمى أموالو؛  تقوم محكمة التنفيذ بإجراءات الحجز عمى 

. 2005 لسنة 23أموالو بموجب أحكام الفصل الثاني من قانون التنفيذ رقم 
 

إذا لم يكن المحكوم عميو موظفًا حكوميًا أوال موظفًا لدى شركة من الشركات، - 5
ولم يكن لو أموال يمكن تنفيذ السند التنفيذي فييا ويرفض الدفع ، وطمب المحكوم لو 
حبس المحكوم عميو؛ تقوم محكمة بمخاطبة مدير الشرطة في منطقة اختصاص 

 من قانون 3الفقرة /13المحكمة من أجل حبس المحكوم عميو بموجب أحكام المادة 
. التنفيذ الشرعي

 

                                                           

م 2005 لسنة 23 من قانون التنفيذ رقم 51عماًل بأحكام المادة   7
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في القضايا التي موضوعيا تسميم الصغار أو عدم االلتزام بتنفيذ حكم المشاىدة - 6
واالستضافة أو االصطحاب لقاضي التنفيذ إصدار حكم بحبس المحكوم عميو حتى 

. اإلذعان لتنفيذ الحكم
 

في جميع األحوال يجب أن يدون في سجل األساس نتيجة الدعوى التنفيذية - 7
. والقرار الصادر فييا

 

إذا كان المحكوم عميو أو المحكوم لو ال يحمل الجنسية الفمسطينية، ومعو بطاقة - 8
. ىوية زرقاء فعميو إحضار ترجمة من مترجم مرخص ومعتمد لدى الدوائر الرسمية

 
 كافة القرارات التي تصدر عن قاضي التنفيذ يجب أن تكون بطمب من :مالحظة

. المحكوم لو أو الخصم
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: رإبباًال 

 يف حمامك إلتنفيذ إلرشعية  إلتنفيذرسوم

 
: ال اد عند استيفاء الرسوم التنفيذية من مراعاة األمور اآلتية

الدعاوى التي ليس موضوعيا المال كالحضانة والمشاىدة يستوفى عنيا رسم - 1
. الدعوى األصمي مضافًا إليو رسم التبميغ

 

الدعاوى التي موضوعيا المال يستوفى عن المبمغ المطموب تنفيذه نسبة - 2
. من قيمة المبمغ مضافًا إليو رسم قيدية التبميغ% 2.75

 

باإلضافة إلى رسم قيدية التبميغ % 2.75دعاوى النفقات يستوفى : وتوضيحاً - 3
ذا طمبت بعد أشير التنفيذ عن . عن األشير التي تطمب تنفيذ حكم النفقة فييا فقط وا 

أشير أخرى يستوفى الرسم النسبي عن المبمغ المطموب تنفيذ الحكم فيو، ورسم التبميغ 
. إذا لزم تبميغ المحكوم عميو

أما إذا كان المبمغ المحكوم كبيرًا وسيتم تقسيطو فيما بعد فيستوفى عنو الرسم النسبي 
. عند تقديم طمب التنفيذ فقط باإلضافة إلى رسم القيدية والتبميغ

 

. في جميع الحاالت ىذه الرسوم والمصاريف يتكبدىا المحكوم عميو- 4
 

دعاوى المشاىدة المتكررة يستوفى الرسم عنيا لمرة واحدة فقط وفي المرة الثانية - 5
. إذا قدم المحكوم لو طمبًا لالستمرار التنفيذ يستوفى رسم قيدية التبميغ

 

حكم النفقة ال يقبل التقسيط، وىو واجب النفاذ فورًا عن المدد السابقة، ويتم -  6
حساب مبمغ النفقة الشيرية اعتبارًا من تاريخ الشير القادم لتاريخ الطمب، فمثاًل لو 

شيقل،  (500)وتم الحكم بنفقة شيرية مقدارىا  (18/7/2016)كان تاريخ الطمب
م إنيا تستحق نفقة 15/12/2016وجاءت المحكوم ليا وطرحت الحكم لمتنفيذ بتاريخ 

. أربعة أشير فقط؛ حيث إن الكسور في المدد ال تحسب
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م 2003الصادر عن سماحة قاضي القضاة المحترم عام  (1)يطبق التعميم رقم - 7
م الخاص بالرسوم فيما يتعمق برسوم الدعاوى والتبميغات 9/1/2003الصادر بتاريخ 

. المتعمقة بالقضايا التنفيذية الشرعية
 

يجب عمى محاسب دائرة التنفيذ أن يجري تسوية بنكية شيرية يوضح فييا ما - 8
. لمصندوق وما عميو وفق المعايير المحاسبية المتبعة

 

 ممف يدون فيو كل صرف أو 8ال بد أن ينظم في كل ممف تنفيذي تقرير حساب- 9
. إيداع يتعمق بيذا الممف

 

إذا تضمن الحكم تضمين المدعى عميو الرسوم والمصاريف؛ فعند التنفيذ - 10
تحصل من المحكوم عميو رسوم الدعوى األصمية باإلضافة إلى رسوم الدعوى 

. التنفيذية، وتدفع لممحكوم لو
 

ال يتم استالم أية أموال تنفيذية إال بسند رسمي، وتودع في الحساب - 11
المخصص لذلك، وال تصرف إال بشيك موقع حسب األصول بموجب التعميمات 

الصادرة عن قاضي القضاة 
 
 

                                                           

. انظر النموذج المرفق  8
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:  امماًال 

مناذج مقرتحة لبمل حمامك إلتنفيذ إلرشعية 

 
في الصفحات اآلتية وضعنا نماذج لعمل المحاكم التنفيذ الشرعية، عممًا بأنيا موجودة 

المرفق بيذا الدليل من أجل العمل بيا محوسبة بالطباعة عمى النموذج،  (CD)في ال
أو بالطريقة اليدوية بالكتابة اليدوية عمى النماذج المعدة لذلك بعد طباعتيا فارغة، 

 اإلكسل يكفي فييا والمعدة عمى نظام_ ويالحظ أن النماذج المعدة لمتباليغ وكتبيا
. ملء الجانب األيمن ويقوم البرنامج بملء الجانب األيسر
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